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Els músics davant el Local Social.// F: EVA BOIXADÉSeguint un dels debats de la jornada.// F: GLÒRIA COLOM 

Concurs de gossos pastor al Soler.// F: FVCEl local social de Santa Eulàlia ple durant les jorandes.// F: EVA BOIXADÉ 

La VII Jornada de Transhumància al Lluçanès 
es va celebrar el passat  11 de juny a Santa Eu-
làlia. La programació va començar amb un debat 
entorn el llop, la seva presència al Pirineu i els 
resultats de la seva reintroducció. Al llarg del 
matí es va parlar sobre l’Aliança pastoral, una 
figura que representi tots els sectors vinculats al 
món del pastoralisme i que esdevingui una eina 
per vetllar les polítiques del model territorial del 
futur. Una taula rodona entre diferents joves pas-
tors transhumants va posar fi als actes del matí. 

Havent dinat, la jornada es va desenvolupar a 
través de xerrades més breus i de temàtica diver-
sa, de l’excursionisme per camins ramaders, es 
va recordar figures com la de Violant i Simorra, 
conservador de l’antic Museu d’indústries i Arts 
Populars (ara Museu Etnogràfic) i reconegut  pels 
seus estudis etnogràfics fets a la regió dels Piri-
neus. Abans del sopar que va posar punt final a la 
jornada es va homenatjar al pastor ripollès Joan 
Piques “Magnet”.

Al llarg del cap de setmana també es va dur a 
terme un concurs de gossos pastors al Soler de 
N’Hug,  Prats de Lluçanès. // CFU

El Treure Ball de Sant Feliu a Oristà.// F: PATEls balls tradicionals, amb Ballquelarre.// F: PAT

Inici del correfoc dels Cremats d’Olost.// F: MIKE TOOGOODLa cercavila pels carrers del poble.// F: PAT

Oristà va ser el poble escollit per celebrar la primera 
Trobada de Cultura Popular del Lluçanès. Centenars 
de persones es van atansar, el passat diumenge 5 de 
juny, fins a la plaça d’Oristà, on el grup d’acordionis-
tes i de glosa de l’Ateneu Popular del Lluçanès dona-
ven la benvinguda als assistents a ritme de corrandes 
i garrotins. 

El Treure Ball de Sant Feliu Sasserra va sonar i ba-
llar-se a la plaça Major, abans que aquesta s’omplís 
amb els estelladors de Prats. Després, els gegants 
d’Olost, Prats de Lluçanès, Lluçà i els gegants de l’Es-
cola Llevant d’Oristà van començar la cercavila pels 
carrers del poble, acompanyats pels acordionistes i fla-
biolaires del Lluçanès i músics de l’EMAL.

Després de sopar va ser el torn dels Cremats d’Olost 
que van omplir de foc els carrers d’Oristà. Però la festa 
no podia acabar sense ballar, i els Ballquelarre. que 
ho sabien, amb el seu repertori van aixecar gairebé 
tothom de la cadira. I per acabar de rematar la vet-
llada, els joves dj’s Toni Pidelaserra i Teo Bratti, que 
s’estrenaven a l’escenari, van fer ballar a tot el jovent 
de la comarca que s’hi va aplegar. Un gran èxit de la 
iniciativa, autogestionada pels col·lectius, que va dei-
xar amb ganes d’organitzar-ne la 2a edició.// CFU

Oristà acull la 1a 
trobada de cultura 
popular del Lluçanès

NOTÍCIESL’ÀLBUM

VII edició de la Jornada 
de Transhumància a 
Santa Eulàlia
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Indicacions als camins de Sant Bartomeu del Grau.// F: TURISME.LLUCANES

NOTÍCIESNOTÍCIES

Final de curs del projecte CUEME

La plaça de l’Església de Pera-
fita va acollir la festa de clausura 
del projecte CUEME al Lluçanès 
d’aquest curs. L’acte va aplegar 
l’alumnat que hi ha estat parti-
cipant, així com els seus mestres 
i les seves famílies, i també hi 
van participar alcaldes i regidors 
dels municipis participants i re-
presentants del Consorci.

Més de 250 persones van as-
sistir a l’acte de cloenda del pro-
jecte, on els i les alumnes van 
poder explicar al públic assistent 
tot allò que han après al llarg 
del curs. Durant l’acte es va fer 

PERAFITA
Per_ Carolina Font Usart

el lliurament dels xecs amb les 
aportacions de part dels beneficis 
de les cooperatives a les 7 ONG o 
entitats que les diferents coope-
ratives havien escollit.

L’acte el van tancar el pre-

sident del Consorci, Marc Su-
carrats, i el president adjunt de 
l’Àrea d’Innovació, Governs Lo-
cals i Cohesió Territorial de la 
Diputació de Barcelona, Marc 
Verdaguer.//

ESCOLAR

A Sant Bartomeu es restringirà 
l’accés motoritzat als camins rurals

Sant Bartomeu del Grau serà 
un dels primers municipis de Ca-
talunya on es durà a terme una 
prova pilot per regular l’accés 
motoritzat als camins privats i 
públics. Això vol dir que els pro-
pietaris podran decidir restringir 
l’accés als seus camins i, si algú 
hi passa o hi estaciona sense 
autorització, podran avisar als 
mossos o agents rurals i aquests 
podran sancionar al conductor 
del vehicle. Aquestes regulacions 
no afectaran els vehicles que han 
de tenir accés a aquests camins 
per tal de dur a terme les seves 
activitats agrícoles, forestals, 
ni tampoc afectaran els vehi-
cles d’emergència. Aquesta pro-
va pilot s’aplica en base a la llei 
9/1995, de 27 de juliol, de regula-
ció de l’accès motoritzat al medi 
natural.

Per tirar endavant la prova 
pilot, des del Departament han 
elaborat una proposta d’inventa-
ri de camins que actualment està 
estudiant l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu i una comissió comar-
cal. La proposta també s’ha fet 
arribar a tots els propietaris del 
municipi. En aquesta s’hi identi-
fiquen tots els camins rurals, ca-
mins i pistes forestals existents 
al terme, així com la titularitat 
de cada vial i les seves caracterís-
tiques, i també hi estan assenya-
lats els camins ramaders. Abans 

SANT BARTOMEU DEL GRAU 
Per_ Carolina Font Usart

de l’aprovació definitiva, però 
hi haurà un període d’exposició 
pública i caldrà que el Departa-
ment hi doni el seu vistiplau.

El Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural 
ha decidit tirar endavant aques-
ta prova, que inicialment es 
farà a Sant Bartomeu del Grau 
i a Sant Martí de Centelles, per 
donar resposta a la preocupació 
manifestada pel Consell Comar-
cal d’Osona i els ajuntaments 
d’Osona i el Lluçanès davant un 
accés massiu d’usuaris al medi 
natural, especialment després de 
la pandèmia. Aquesta massifica-
ció ha suposat un perjudici per 
propietaris forestals, pagesos, 
ramaders i pel medi natural. Des 
del Departament expliquen que 
a tots els municipis d’Osona i el 
Lluçanès hi haurà aquestes actu-
acions de regulació, però que van 
treballant segons les necessitats 
de cada lloc. La comissió consul-
tiva d’accés al Medi Natural al 
Bages i Osona és l’encarregada 
del seguiment de la prova.

L’objectiu és poder identificar 
els camins i les pistes forestals 
més problemàtics de cada munici-
pi i poder proposar una regulació 
per accedir-hi i/o estacionar-hi. 
La senyalització es farà des del 
Departament, seguint el que pre-
veu el codi de circulació, al comen-
çament de cada pista i, si s’escau, 
als accessos intermedis. A més, 
també inclourà les possibles san-
cions econòmiques que poden ser 
de fins a 300 € en cas d’infraccions 
lleus, com per exemple circular a 
més velocitat de la permesa. En el 
cas de les infraccions greus, com 
per exemple circular o estacionar 
per vials no aptes o pels camins 
delimitats sense autorització, 
les sancions poden arribar fins a 
3.000 €. I fins als 30.000 € en les 
sancions molt greus, com poden 
ser fer competicions esportives 
sense autorització o incomplint 
les condicions. En el cas d’aboca-
ments de deixalles, la infracció 
pot tenir categoria de lleu, greu o 
molt greu segons la naturalesa i 
el volum de l’abocament.//

La plaça de l’Església de Perafita, plena per seguir l’acte.//F: CONSORCI

És una prova pilot de la Generalitat i es podrà sancionar a qui ho incompliexi

CULTURA

Les Festes dels Barris 
omplen les places

El costumari del Lluçanès 
incorpora les festes de 
Sant Joan i els Elois

Del 6 al 10 de juny, Prats va reviure les Festes 
dels Barris omplint les places del poble. Ala tarda, 
els jocs de cucanya van fer gaudir de valent a la 
quitxalla; mentre que al vespre, actuacions musi-
cals van acompanyar l’elecció de l’hereu i la pubilla 
de cada barri. 

Dilluns, els Capgrossos van omplir el Passeig del 
poble de veïns i veïnes que van ballar amb la Ber-
guedana de Folklore Total a ritme de cançons tradi-
cionals d’arreu dels Països Catalans. El dimarts va 
ser el torn de les Sargantanes i, com ja és habitual, 
la Plaça Nova va seguir els passos dels balls en línia 
de la Beli. La pluja de dimecres no va aconseguir 
espantar els Llangardaixos, que després del ruixat 
de tarda que va deixar xopa la Plaça 11 de setembre, 
van oferir sopar a tot el veïnat, que més tard va po-
der gaudir d’un sobretaula amenitzat pels concerts 
de Mar Pujol i David Canal. Els Escuraossos van 
acollir l’actuació de Marc Anglarill, que de seguida 
va fer aixecar el públic de la Plaça Vella per fer-lo 
ballar a ritme de vals, pasdoble i txa-txa-txa. En-
guany, les Salamandres van reivindicar de nou el 
seu reconeixement com a barri i el ball de divendres 
amb Àlex Peris, va tornar a donar vida a la Plaça 
Catalunya. 

Aprofitant l’embranzida que deixa a pradencs i a 
pradenques a les portes de les Festes de Sant Joan 
i els Elois; dissabte la Comissió de Festes va orga-
nitzar un Chill Out a Ca l’Andreuet, on es  va po-
der xalar de la música en directe d’artistes locals i 
que va concloure amb el concert de rumba de Mocho 
Fraile que, sens dubte, va fer gaudir al jovent del po-
ble d’”una nit fructífera i sobretot impactant”.// NSM

Les aportacions per un costumari del Lluçanès 
que s’ha anat construint amb el pas del temps, les 
van descrivint de mica a mica en Pere Mestre i F. 
Xavier Cortada. El 2018 els dos amics van comen-
çar a recollir la informació per anar elaborant un 
costumari de la comarca. El desembre del 2020 van 
publicar, en format digital (el podeu trobar a la web 
del Consorci del Lluçanès, clicant a Àrees i després 
Cultura) el primer article del costumari La Nit de 
Nadal al Lluçanès.

Enguany estan preparant La nit de Sant Joan al 
Lluçanès (1850 - 1956), la nit del solstici d’estiu. De 
moment han editat Les Festes de Sant Joan i els 
Elois de Prats de Lluçanès. Un relat dels costums 
de Sant Joan, com les fogueres de la nit de la revet-
lla o la importància dels elements com l’aigua i la 
rosada.

La informació que han recopilat, i que encara re-
copilen, és una feina de formiguetes que els ha por-
tat a visitar arxius nacionals, com el de la Direcció 
General de Cultura Popular i Associacionisme Cul-
tural, l’Arxiu de Biblioteca Episcopal de Vic, l’Arxiu 
Comarcal de Ripoll i museus etnològics. I també 
arxius municipals o parroquials, àlbums familiars 
o records guardats en caixes velles. Una altra font 
d’informació han estat les converses que han man-
tingut al llarg d’aquests anys amb moltes persones 
grans del Lluçanès.//CFU
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Cal Parra millor coca de 
Sant Joan i Romà Alonso 
finalista de la Llesca d’Or

Presència lluçanenca al 
So de les Cases de Vic L’Escola Lluçanès 

rep un premi 
eduCAC 

Cal Parra, d’Olost, està d’enhorabona. La pastisse-
ria i fleca va rebre a principis de juny el premi a la 
Millor Coca de Sant Joan en la categoria de crema i 
pinyons. L’elecció del jurat va ser unànime i van des-
tacar la perfecta quantitat i disposició de la crema, 
protagonista de la coca. El premi, on hi van participar 
més de 200 forners, està organitzat per l’Agència Sr y 
Sra Cake i la col·laboració de la Federació Catalana 
d’Associacions de Gremis de Flequers. En la mateixa 
jornada també es va premiar la millor coca tradicio-
nal, la més creativa, la millor coca de llardons i la de 
xocolata.

Romà Alonso, de Cal Parra, va recollir el premi a la 
Millor Coca de Sant Joan pocs dies abans de saber que 
era un dels finalistes de la “Llesca d’Or” de Catalunya 
2022. El premi, que atorga la plataforma Panatics, i 
que reconeix els millors flequers de Catalunya.// CFU

El cap de setmana del 3, 4 i 5 de juny es va celebrar 
a Vic la sisena edició del So de les Cases, projecte que 
pretén posar en valor el patrimoni arquitectònic de la 
ciutat a través de la música, oferint concerts en petit 
format en espais habitualment tancats al públic.

El torrenc Ferran Orriols, que ja havia participat 
en anteriors edicions del festival, va presentar el seu 
debut en solitari als jardins de la Casa Pratdesaba. El 
cantant i guitarrista de Nyandú, allunyat de les melo-
dies explosives que caracteritzen la banda lluçanenca 
de power-pop, va oferir una versió del seu jo més pur, 
fruit del procés creatiu que l’ha portat a gravar i enre-
gistrar el seu primer disc en solitari.

Per la seva banda, Atzur, el duo format per la pra-
denca Mar Pujol - com a veu principal i a la guitarra - i 
Marty Ollivant - com a segona veu i a la flauta traves-
sera - van presentar en concert un recull de cançons 
pròpies nascudes de la terra, la resistència rural i les 
diferents formes d’amor. L’Església de la Rodona va 
acollir el directe d’Atzur que, amb la nuesa i la sensibi-
litat que les caracteritza, va aconseguir calar al públic 
que les escoltava.// NSM

La classe de 5è de l’Escola Llu-
çanès ha estat guardonada amb 
un premi eduCAC pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC). 

El projecte es tracta d’un petit 
curt on es presenta la història de 
l’Archie, un orangutan que viu a 
l’illa de Borneo. Al vídeo es presen-
ten detalls de la vida dels orangu-
tans - alimentació, habitat, clima, 
etc. – així com les problemàtiques 
que han d’afrontar a la selva: des-
forestació, caça furtiva, explotació 
del sòl per l’obtenció d’oli de palma, 
etc. 

La idea de fer un vídeo sobre 
aquest tema va venir després que, 
amb l’escola, els alumnes assis-
tissin a l’obra teatral Jojo, de la 
companyia Ytuquepintas?, que 
tracta la problemàtica que es viu a 
la selva, també des de la història 
d’un orangutan. “El guió, així com 
l’atrezzo, l’han fet els alumnes.” 
afirma Iolanda Roset, tutora de 
de cinquè, juntament amb Marian 
Puig, que destaca la implicació i la 
curiositat dels alumnes.// LCP

GASTRONOMIA

CULTURA

ESCOLAR

CULTURA

Xevi Pujol guanya el premi Josep M. López-Picó de poesia

Pujol, segon per la dreta, lluint el premi.//F:AJ VALLIRANA

El perafitenc, Antoni Baig, va 
rebre el Premi Especial Llorenç 
Tomàs, en el marc dels XVIII 
Premis Literaris del Pacte de 
Sant Sebastià. El premi Espe-
cial Llorenç Tomàs és un premi 
d’investigació o recerca de conei-
xement històric sobre la Guerra 
de Successió. Baig va guanyar 
el premi - ex aequo- amb Les he-
roïnes del Setge de Barcelona de 
1706, que a part de la represen-
tació teatral, compta amb un au-
diovisual que serveix d’introduc-
ció.// CFU

El poeta de Sant Bartomeu del 
Grau, Xevi Pujol, és el guanyador 
del 46è Premi de Poesia Catalana 
Josep M. López-Picó, amb l’obra 
“Poblament”. Pujol va recollir el 
premi, valorat amb 3.500 €, en 
l’acte de lliurament dels Premis 
Literaris Vila de Vallirana. El pre-
mi també inclou la publicació de 
l’obra, a través de l’editorial Viena 
Edicions. El certamen d’enguany 
ha superat el rècord de participa-
ció amb 103 obres presentades al 
premi de Poesia López-Picó.//CFU

Antoni Baig guanya el premi Especial Llorenç Tomàs

Ton Baig, tercer per la dreta, amb tots els guanyadors// F: RAMON CASALS

Romà Alonso recollint el premi.// F: @CAL_PARRA

Ferran Orriols tocant als jardins de la Casa Pratdesaba de Vic.//
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CARTA

No hi hem entrat oficialment, però per 
les temperatures inusualment elevades 
que estem vivint és com si hagués arribat 
ja fa segles. Sí, parlo de l’estiu. I a temps 
estiuenc, activitats estiuenques. Precisa-
ment aquest cap de setmana vaig estre-
nar la temporada de sopars a la fresca. 
Tot tornant cap a casa –a una hora molt 
decent– em va sorprendre l’ambient que 
hi havia al passeig i a la plaça de l’Esglé-
sia de Prats sobretot per la presència de 
nens i nenes de diferents edats. Els seus 
crits, rialles i jocs eren com un fil musi-
cal que per un moment em van traslladar 
a quan jo era petita. De quan els estius 
em semblaven eterns. Aleshores, hi havia 
dos clàssics que no faltaven mai. El pri-
mer, llargues tardes a la piscina de Prats, 
en què no hi havia manera de fer-me sor-
tir de l’aigua. El segon, els vespres a la 
fresca al barri. El que era més habitual 
era que els nens i nenes dels carrers més 
pròxims ens trobéssim. El punt de troba-
da era la plaça dels coneguts com a Pisos 
blancs per jugar a amagar. Evidentment, 
no teníem ni mòbils ni telèfons per que-
dar, però tampoc calia perquè sempre ens 
trobàvem. I sempre volíem quedar-nos 
més estona de la pactada amb els pares, 
però si l’endemà volíem tornar calia fer 
cas.

Total, que vaig trobar aquesta estampa 
molt entranyable. El món ha canviat molt, 
però afortunadament encara hi ha coses 
que perduren: que, a l’estiu, els nens i ne-
nes vagin a prendre la fresca. I dic això 
després de llegir les recomanacions d’uns 
experts que alerten que les famílies cada 
vegada recorrem més a les pantalles per 
tenir entretinguts els nostres nens. Fins 
i tot s’ha encunyat l’expressió “xumet di-
gital” per designar aquelles situacions en 
què es posen mòbils, tauletes i televisi-
ons davant dels més petits per aconseguir 
que s’estiguin quiets i callats, mengin, es 
calmin o s’adormin. Hi ha estudis que 
asseguren que una exposició continuada 
a les pantalles té un efecte negatiu en el 
desenvolupament dels infants. Una situ-
ació que s’ha agreujat amb la pandèmia, 
en què confinaments, teletreball i qua-
rantenes ha fet disparar l’ús dels disposi-
tius electrònics en els infants. Bé, aquest 
tema donaria per molt, perquè els adults 
massa vegades tampoc fem un ús gaire 
racional de les noves tecnologies...

Ara que estem en els inicis, fem que 
els estius siguin estius i apliquem-nos-ho 
tant a nosaltres com als més petits.//

Anna
GORCHS FONT

Que l’estiu 
sigui estiu

LA COLUMNAAlpens acull el festivalet Pixa’t de Riure

Art + Escola

El festivalet d’humor Pixa’t 
de riure omplirà de rialles la 
vila d’Alpens aquest proper cap 
de setmana. Tot i això, des del 
passat dijous 9 de juny, ja es pot 
visitar l’exposició “Charlie, nas 
de llautó” d’en Joan Subirana 
“Subi”, al Casino; un homenatge 
a l’inoblidable pallasso Charlie 
Rivel.

Com tot gran festival, s’ha 
d’inaugurar, i l’encarregat de 

L’Escola Bressol La Pitota de 
Prats de Lluçanès ha participat 
un any més en el programa “Art 
+ Escola” i a l’exposició artís-
tica i documental que reuneix 
obres d’uns 2.700 alumnes de 29 
centres educatius participants, 
procedents de les comarques 
d’Osona -sobretot-, el Ripollès i 
el Solsonès.  

“Art + Escola” és un programa 
originat al 2011 i coordinat des 
d’AcVic, conjuntament amb el 
Centre de Recursos Pedagògics 
d’Osona, que compta amb l’ener-
gia creativa i el treball de molts  
mestres (infantil, primària i se-
cundària) i la col·laboració de vo-
luntaris artistes professionals, 
que aposten per impulsar l’art 
com una metodologia de recerca 
i aprenentatge transversal. L’art 
no parla només de l’art, sinó que 
contribueix, com la ciència, a 
explorar el món i a generar-ne 
coneixement sobre temes que 
ens preocupen. En aquesta 11a 
edició, la proposta ha estat pen-
sar “la CURA”, un tema que in-

ALPENS 
Per_ Carolina Font Usart

fer-ho serà el mític Tortell Pol-
trona, amb el seu espectacle 
Post-Clàssic, el divendres 17 al 
vespre al Casino.

Perquè tot funcioni com cal, el 
festivalet compta amb un mes-
tre de cerimònies, l’Albert Vi-
nyes, encarregat de les tasques 
més necessàries, com per exem-
ple, presentar cada actuació, 
com la d’en Pere Hosta, que amb 
la seva porta, obrirà les actuaci-
ons del dissabte al matí.

Al migdia Abraham Arzate 
presentarà “Auch!!” un espec-
tacle comic inspirat en la lluita 

icialment va provocar sorpresa, 
però que finalment ha donat re-
sultats molt interessants en els 
33 projectes desenvolupats a les 
escoles, presentats per l’alumnat 
a l’Aula Magna de la Uvic i actu-
alment, en format artístic i docu-
mental, a l’exposició a AcVic fins 
al 30 de Juliol. 

L’exposició, comissariada per 
la qui escriu aquesta nota en 
col·laboració estreta amb l’equip 
d’AcVic, assenyala tres eixos de 
reflexió interrelacionats: la cura 
com a base en l’ecosistema de 
relacions de les comunitats edu-
catives, la cura com a proposa 
d’activació de la consciència eco-
lògica, i les cures en vers un/a 
mateix/a, allò que fa possible 
treballar sense autoexplotar-se 
per revertir la crisi general de 
cures en la qual ens trobem. Un 
marc global per un recorregut 
expositiu que posa en diàleg els 
projectes artístics escolars amb 
les reflexions d’algunes pensa-
dores i artistes actuals que, des 
del feminisme i l’ecofeminisme, 
anomenen i valoren políticament 
central el treball de cures en el 
canvi de paradigma social que 
està en marxa per posar fi a la 
dictadura del sistema patriarcal-
capitalista. Escriu l’antropòloga 

mexicana. A les sis de la tarda, 
la Cia. Anna Confetti treurà la 
mandra als espectadors a base 
de riures amb el seu espectacle 
“A la Fresca”. També el mateix 
dissabte arribarà a Alpens un 
“Cabaret de payassas” que arri-
ba al Lluçanès de la mà de Tea-
tro sobre ruedas.

Al vespre, a La Torre, po-
drem gaudir de les actuacions 
de Maite Guevara amb l’espec-
tacle “Que buen día” i el Caba-
ret Gamberro, presentat per La 
Churry, que tancarà el festival 
de la millor manera possible.//

activista Yayo Herrero: “Recom-
pondre els llaços trencats amb la 
natura i entre les persones pot ser 
la tasca més bella i plena de sen-
tit que tenim al davant”.  

Per començar-la, ens anirà bé 
“la tirita” que, com a metàfora, 
han treballat mestres i infants 
de La Pitota per a guarir-se mú-
tuament, però també per repa-
rar les coses espatllades, gaudir 
de les abraçades i tenir cura de 
l’hort. Ens ho diuen els nostres 
infants i joves: és urgent anar 
prenent consciència de que “les 
cures” són, a més d’un infinit 
nombre de gestos quotidians, 
amorosos i ètics, que ens hu-
manitzen atenent i integrant la 
fragilitat de la vida, la vulnera-
bilitat dels éssers i la compassió 
com a fonament educatiu, ètic i 
de civilització, la única forma 
d’organització política que a ho-
res d’ara ens pot garantir la con-
tinuïtat de les societats lliures i 
de la vida al planeta Terra. Per 
això, inspirant-nos en una frase 
de la pionera activista pacifista 
i ecologista dels 60, Petra Kelly, 
podem dir que es tracta d’una ex-
posició on la tendresa es fa sub-
versiva. Aneu-hi amb família, hi 
ha una alegria que s’encomana i 
molt per comentar!//

FESTA MAJOR DE 
PERAFITA Primers actes...

Assumpta Bassas 
Prats de Lluçanès

dijous 23 de juny
Recollida de la Flama del 
Canigó, a les 4 de la tarda. 
 
Revetlla de Sant Joan, a la 
plaça Sant Antoni a partir 
de les 8 del vespre, orga-
nitzada pel PAP

Diumenge 26 de juny
Caminada popular, sortida a 
les 8 del matí de la plaça Sant 
Antoni.
Presentació, del número 46 de 
la revista Caramella “La col·lecció 
Ramon Vila (Cal Xelí) de Perafita, 
al Museu d’Història de Catalunya“. 
A la sala polivalent del Centre 
de Cultura, a 2/4 d’1 del migdia.

dimarts 28 de juny
Revetlla de Sant Pere, a la 
plaça Sant Antoni a partir 
de les 9 del vespre.

*Trobareu la resta d’actes al  
proper número de LaRella.



A Sant Agustí de Lluçanès, al san-
tuari de la Mare de Déu dels Munts, on 
m’he constituït previ requeriment ex-
prés, a quinze d’abril de dos mil di-
vuit. ------------------------------- 
A davant meu, JOSÉ VILANA ESPEJO, 

Notari de l’Il·lustre Col·legi de Ca-
talunya, amb residència a Vic, 

========COMPAREIXEN========
El senyor SANTIAGO ARBOIX BALLÚS, la 

senyora JOSEFA FONT SALVANS, la sen-
yora RAMONA CORNELLAS VILA, el senyor 
MODEST RIERA HERMS, Mossèn FELIP SOL-
DEVILA CUNI i el senyor JOSEP PUJOL 
BOLADERAS, Alcalde de l’Ajuntament de 
Sant Agustí de Lluçanès.-------------- 
INTERVENEN:------------------------
1.- Els senyors SANTIAGO ARBOIX 

BALLUS, JOSEFA FONT SALVANS, RAMONA 
CORENELLAS VILA I MODEST RIERA HER-
MS, com a cantaires de la Coral del 
Lluçanès, manifesten que La Coral del 
Lluçanès es va fundar el dia 11 de 
juny de 1973.------------------------
Els promotors de fundar la Coral, 

en van ser: Mossèn Ramon Vila, Rector 
i Arxiprest d’Olost junt amb en San-
tiago Arboix Ballus, també d’Olost. -
En van formar part diferents cantai-

res de tots els pobles del Lluçanès, 
al llarg dels més de 25 anys que varen 
actuar, tant a la comarca com a fora. 
Participant en festes majors, troba-
des, concerts, aplecs, etc.----------
El dia 19 de maig de 1975, es feu 

la benedicció d’una senyera dissenya-
da per un artista de la Comarca, re-
presenta la imatge del Santuari dels 
Munts, on es fundà la Coral.----------
En els seu moment, i degut a una 

sèrie de circumstàncies, però princi-
palment per la mort del seu Director, 
el senyor Josep Cruells i Cruells, la 
Coral va deixar de fer actuacions.----
Llavors es va decidir, i es va fer 

efectiu, deixar tota la documentació 
i béns de la Coral dipositats al san-
tuari dels Munts, que és on es va fun-
dar. -------------------------------
2.- Mossèn FELIP SOLDEVILA CUNI, del 

Santuari de la Mare de Déu dels Munts, 
situat al municipi de Sant Agustí de Lluç
anès.-------------------------------
3.- El senyor JOSEP PUJOL BOLADERAS, 

batlle de l’Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès, que exerceix aquesta re-
presentació en virtut del seu càrrec 
d’Alcalde-President, l’exercici del 
qual em consta per notorietat.-------
En virtut del càrrec que ostenta i 

en el qual assevera es troba vigent 
té conferides totes les facultats que 
legal i estatutàriament corresponen a 
aquest càrrec i que són sufi cients per 
al present acte.---------------------
Els identifi co per la seva documenta-

ció personal ressenyada que porta les 
seves respectives fotografi es i signatu-
res.--------------------------------
I tot assegurant tenir com tenen a 

judici meu, la capacitat legal ne-
cessària per atorgar aqusta Acta, 
em requereixen a mi, el Notari, per 
tal que personi en la X Trobada de 
Caramellaires i homenatge a la Co-
ral del Lluçanès, que tindrà lloc el 
dia 15 d’abril del 2018 al Santuari 

« ACTA DE PRESÈNCIA I LLIURAMENT» DE LA CORAL DEL LLUÇANÈS

dels Munts (Sant Agustí de Lluçanès), 
m’entreguen un cartell enunciatiu de 
l’acte i, una vegada allà, doni fe i 
estigui present en l’acte de lliure-
ment que es portarà a terme, en virtut 
del qual:---------------------------
La Coral del Lluçanès farà lliura-

ment de:----------------------------
1.- La Senyera dissenyada per un 

artista de la Comarca a la que s’ha 
fet referència anteriorment, que re-
presenta la imatge del Santuari dels 
Munts, on es fundà la Coral. (físi-
cament situada en una vitrina a la 
part dreta entrant del Santuari dels 
Munts). M’entreguen una fotografi a.--- 
2.- El manuscrit amb els noms de 

la majoria de cantaires que van for-
mar part de la Coral al llarg dels 
anys (situat en una vitrina a la part 
Esquerra entrant del Santuari dels 
Munts). M’entreguen també una fotogra-
fi a.---------------------------------
3.- Els 10 toms de la documentació 

escrita de la coral, on i consten tant 
els estatuts, com estat de comptes, 
fotografi es, records, etc. Recopilat al 
llarg dels anys. (guardats en la vitri-
na de la sagristia del santuari dels 
Munts). M’entreguen també una fotogra-
fi a.---------------------------------
Condicions del lliurament:----------
Per part de la Coral del Lluçanès 

es farà el lliurament al Santuari 
dels Munts, per la seva custodia i 
exposició al públic en General. I, 
si en algun moment per part del San-
tuari dels Munts no es pogués garan-
tir la seva custodia amb una persona 
com el mossèn dels santuari, aquest 
Arxiu passaria a ser custodiat per 
l’Ajuntament del terme municipal on 
està situat el Santuari dels Munts 
i que és l’Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès, amb la mateixa fi nalitat 
de ser custodiat l’arxiu i exposat 
al públic, i si per circumstàncies 
diverses no pogués ser així, que si-
gui algun museu o institució lligat a 
la comarca del Lluçanès que en faci 
la seva custodia i exposició públi-
ca.--------------------------------- 
ACCEPTO el requeriment, que compli-

mentaré mitjançant diligència o dili-
gències a part.---------------------- 

========ATORGAMENT========
AIXÍ HO DIUEN I ATORGUEN, i una vegada 

llegit el document a la seva elecció, el 
troben conforme, es ratifi quen i el sig-
nen.--------------------------------
En compliment del que disposa la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de Caràcter Perso-
nal informa als Senyors compareixents 
que les seves dades personals ingres-
sen al fi txer informàtic de la meva 
Notaria com a dades necessàries per 
al compliment de les funcions nota-
rials. Queden igualment informats de 
l’obligació que, com a Notari m’in-
cumbeix de la remissió dels índex en 
els termes regulats per la legislació 
notarial i en el seu cas fi scal. Els 
senyors compareixents es donen per as-
sabentats i en el que sigui menester 
atorguen el seu consentiment inequí-
voc.--------------------------------

========AUTORITZACIÓ========
I de tot el que conté aquest ins-

trument públic estès en dos folis de 
paper exclusiu per a documents nota-
rials, de la sèrie DY, el del present 
i l’anterior en ordre correlatiu des-
cendent, jo, el notari autoritzant, 
dono fe.----------------------------
DILIGÈNCIA.- Essent tretze hores 

del mateix dia de l’atorgament del 
requeriment anterior, jo José Vilana 
Espejo, Notari autoritzant de l’Acta 
que antecedeix, em constitueixo en el 
lloc objecte del requeriment, és a 
dir, Santuari dels Munts (Sant Agustí 
de Lluçanès) i una vegada allà prece-
deix a llegir en veu alta el contingut 
de la present Acta i seguidament es fa 
entrega per part dels cantaires de la 
Coral del Lluçanès dels béns que es 
relacionen a continuació.
1.- La Senyera que representa la imatge 

del Santuari dels Munts, on es fundà la 
Coral.------------------------------
2.- El manuscrit amb els noms de la 

majoria de cantaires que van formar 
part de la coral al llarg dels anys.-- 
3.- Els 10 toms de la documentació 

escrita de la coral, on i consten tant 
els estatuts, com estat de comptes, 
fotografi es, records, etc.------------
Aquesta entrega es fa amb la col·la-

boració del Mossèn del Santuari dels 
Munts i l’Alcalde de l’Ajuntament de 
Sant Agustí de Lluçanès que els ac-
cepten amb les condicions establertes 
en la present Acte que són; per la 
seva custodia i exposició al públic 
en General. I, si en algun moment per 
part del Santuari dels Munts no es po-
gués garantir la seva custodia amb una 
persona com el mossèn del santuari, 
aquest Arxiu passaria a ser custodiat 
per l’Ajuntament del terme municipal 
on està situat el Santuari dels Munts 
i que és l’Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès, amb la mateixa fi nalitat 
de ser custodiat l’arxiu i exposat al 
públic, i si per circumstàncies di-
verses no pogués ser així, que sigui 
algun museu o institució lligat a la 
comarca del Lluçanès que en faci la 
seva custodia i exposició pública.--- 
Sense res mes que fer constar done 

per acabada la present diligència.----
I del contingut d’aquesta diligèn-

cia, i d’anar estesa a continuació de 
l’acta que complementa, en ún únic 
foli de paper timbrat, jo el Notari 
en dono fe. 

========SIGNAT========
José Vilana Espejo
Hi ha les fi rmes dels compareixents.
Rubricat i segellat
 
A la reproducció de l’anterior acta 

notarial a LaRella número 528, públi-
cada el 16 de juny de 2022, s’han eli-
minat adreces i documents d’identitat 
de les persones anomenades. Amb aques-
ta reproducció, que la ciutadania de la 
comarca del Lluçanès es doni per assa-
bentada d’aquest lliurament, amb valor 
merament informatiu. Per a més infor-
mació, contacteu amb l’Ajuntament de 
Sant Agustí de Lluçanès (938 52 70 01) 
o bé amb Santiago Arboix (646 492 370).
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ESPORTS

Segueixo ocupada en com la nostra mane-
ra de consumir ens ha portat a esgotar els 
recursos de la Terra. però com, a la vegada, 
pot ser part de la solució.

Fa dies que sentim com la crisi energètica 
i de subministraments a la que ens enfron-
tem, agreujada per l’emergència climàtica 
i la guerra d’Ucraïna, ens pot evocar a una 
crisi alimentària global. El sistema de pro-
ducció que alimenta a la major part de la 
població europea està basat, principalment, 
en una indústria agroalimentària globalit-
zada que és altament dependent dels mer-
cats globals i dels combustibles fòssils. Per 
a produir el cereal, la carn, la fruita i la 
majoria de verdura que podem trobar als 
supermercats es necessiten grans quanti-
tats de dièsel per a moure les mercaderies, 
els tractors i les grans maquinàries; a més 
a més, és un sistema productiu que depèn 
de la importació d’una gran quantitat d’in-
sums (fertilitzants, herbicides, pesticides, 
fungicides, etc.) que necessiten gas natural 
per a ser fabricats. Els pagesos i ramaders 
estan veient com l’augment dels preus de 
l’energia i dels fertilitzants està posant en 
perill les produccions d’aquest pròxim any 
per no poder assumir el cost que suposarà 
continuar produint amb les condicions a 
què estaven acostumats.

Sobre aquest escenari, des del cercle 
agroalimentari de l’Ateneu Cooperatiu de 
la Catalunya Central vam proposar un cicle 
de tres xerrades-conversa per a reflexionar 
sobre si la transformació del sistema agro-
alimentari globalitzat cap a una producció 
que ens acosti a la sobirania alimentària 
podria ser una de les solucions a aquest col-
lapse que se’ns acosta.

Es va conversar amb tres persones rama-
deres, tres productores d’horta intensiva i 
quatre pageses de productes en extensiu 
amb l’objectiu de conèixer projectes inspira-
dors, compartir els reptes actuals i reflexi-
onar sobre estratègies per al futur. Només 
per fer-vos venir ganes d’escoltar les xerra-
des, que podeu trobar al YouTube, us diré 
que dues de les persones ramaderes són del 
Lluçanès l’Emma Rojas, pastora d’ovelles 
i esquiladora i l’Abel Peraire, del Soler de 
n’Hug. Les seves aportacions, com les de 
les altres ponents, ens acosten a la realitat 
d’un sector que és vital pel sosteniment de 
la vida, no només perquè són les que fan 
possible que cada dia ens alimentem o per 
la seva imprescindible gestió del territori, 
sinó també perquè tenen la clau per a fer-
nos recordar que els humans som totalment 
i absolutament ecodepenents.//

Ariadna 
TREMOLEDA PANYELLA

Sobirania
 alimentària

LA COLUMNAEls Jaume Puig al capdavant del 
campionat de bitlles del Lluçanès

El Campionat de Bitlles del 
Lluçanès ja ha esdevingut un 
clàssic dels diumenges d’estiu 
a la comarca, enguany és la set-
zena edició. La primera jornada 
ser aquest passat diumenge dia 
dotze, a Sant Feliu Sasserra, on 
es van reunir els equips inscrits 
aquest any per fer les primeres 
tirades del campionat.

Els Jaume Puig, de Perafita, 
han començat amb ganes el cam-
pionat, situant-se a la primera 
posició amb 692 punts i 55 bitlles. 
En segona posició els segueixen 
de prop els Sona que trona, de 
Santa Eulàlia, amb 680 punts i 
48 bitlles. I en tercera posició hi 
trobem els Rocaguinarda, d’Oris-
tà, amb 677 punts i 48 bitlles.

Els Estanyencs A, que l’any 
passat van tornar a ser els gua-
nyadors del campionat, van que-
dar en cinquena posició amb 657 
punts i 49 bitlles. Les Parres, 
d’Olost, segones classificades de 
l’any passat, van acabar en 12a 

LLUÇANÈS
Per_ Carolina Font Usart

posició amb 546 punts i 32 bitlles. 
Els tercers classificats de l’any 
passat, els Bitllajuvi, de la Torre, 
van quedar en 10a posició, amb 
594 punts i 40 bitlles.

La següent jornada serà el diu-
menge 19 de juny a Santa Eulà-
lia de Puig-oriol. Enguany és la 
16a edició del campionat, amb 14 
equips i més de 100 jugadors.//

CLASSIFICACIÓ - PRIMERA JORNADA

EQUIP PUNTS BITLLES

1 JAUME PUIG, Perafita 692 52

2 SONA QUE TRONA, Santa Eulàlia 680 48

3 ROCAGUINARDA, Oristà 577 20
4 MAI TIPS, La Torre 670 50

5 ESTANYENCS A 657 49

6 CORA, Oristà 650 49
7 ESTANYENCS B 646 43
8 ELS IL·LUMINATS, Sant Bartomeu 645 47
9 SANT FELIU A 637 42

10 ELS BITLLAJUVI, La Torre 594 40
11 ELS APRENENTS, Sant Bartomeu 553 33
12 LES PARRES, Olost 546 32

13  REVIFALLES, Olost 525 36
14 SANT FELIU B 495 29

Comença la 16a lliga amb 14 equips i més de 100 jugadors
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Pots enviar articles
d’opinió i cartes a:

larellallucanes@gmail.com

Publiquem els articles 
per ordre d’arribada. 

Mida màxima de 3.000 caràcters 
(espais inclosos).

OPINIÓ

Roger Giró Pujols 
Olost

Francesc Viñas 
Perafita

Montse Boladeres, Pere Vila i Glòria Borralleras
Grup Municipal d’ERC Prats L’altre dia apilava llenya amb 

el meu tiet Martí, pagès de tota 
la vida. Normalment, parlem 
sobre si s’hauria de tallar aque-
lla branca o si al marge d’algun 
camp hi ha massa esbarzer, però 
en aquesta ocasió, em va donar 
una classe magistral sobre el 
bosc de l’època dels nostres avis: 
“Quan jo era petit, quasi no n’hi 
havia de pins! De fet, els cuidà-
vem perquè creixessin i se’n po-
gués aprofitar la fusta! Només hi 
havia roures i alzines, i estaven 
força separats entre ells”. Aques-
tes paraules em fan reflexionar 
en la variabilitat del bosc. A di-
ferència del meu tiet, jo des de 
petit, els boscs del Lluçanès els 
he vist atapeïts, amb gran densi-
tat de pins i amb sotabosc plens 
de matollar. I el següent pensa-
ment és, si en els últims cinquan-
ta anys el bosc ha canviat tant, 
com serà el bosc dels pròxims 50 
anys?

Un article de l’Escola Tècnica 
de Zuric anomenat “Entenent el 

Els plataners de la carretera 
BP-4653, al seu pas pel nucli 
urbà de Perafita

El que subscriu aquest article 
no entrarà pas en la controvèrsia 
de “mirador sí” o “mirador no”, 
que juntament amb la vorera, es 
construirà imminentment al po-
ble, al cantó de ponent.

Segons la Diputació, aquest 
projecte repercutirà i afectarà en 
la tala de dos arbres plataners, 
fet que no acceptem i tampoc vo-
lem compartir. Aquests arbres 
tan extraordinaris amb la seva 
presència, tant al nucli urbà 
com a les nostres vides, s’han fet 
dignes i mereixedors de no ser 
degollats. Fins i tot, al llarg de 
tants anys i dècades de conviure 
amb la seva presència, se n’han 
editat nombroses postals, tant 
d’antigues, com de més actuals, 
formant part del record dels vi-
sitants que venen a Perafita. Tot 
això el grup de memòria històri-
ca de Perafita ho sabem molt bé, 
per les entrevistes i contactes 
que anem i hem anat fent al llarg 

El nostre bosc, del pi roig a la palmera

Proper Rèquiem a Perafita

L’oficina dels Mossos? 
Gat per llebre

canvi climàtic des d’una anàlisi 
del clima de ciutats anàlogues” 
explica com el clima de Barcelo-
na l’any 2050 possiblement serà 
igual al que té Múrcia en l’ac-
tualitat. És a dir, que la tempe-
ratura haurà pujat 2,5 graus de 
mitjana, i les màximes a l’estiu 
seran 3,5° superiors a les actuals. 
El Lluçanès no queda reflectit en 
l’estudi, però no queda lluny de 
Barcelona. Així, el més lògic és 
pensar que aquí el clima tindrà 
variacions similars, és a dir, tem-
peratures mitjanes més altes, 
menys pluja i més concentrada 
en períodes curts. I això què té a 
veure amb els nostres boscs?

La majoria dels arbres que te-
nim als nostres boscs van néixer 
en una altra època, amb un altre 
clima. Ara són arbres estressats, 
que tenen calor i set, i que, per 
tant, estan malaltissos. Si els 
arbres estan malaltissos, vol dir 
que son presa fàcil per plagues 
i incendis. Podem deixar que la 
natura segueixi el seu curs sen-
se intervenir i, el més probable, 
és que d’un dia per l’altre ens 
trobem amb un paisatge cre-

de molts anys. El primer que di-
uen és ‘“Oh! Aquella entrada pel 
cantó sud de Perafita! Fantàsti-
ca!”

Ara, la Diputació ens diu que 
aquests dos arbres fan nosa per 
la construcció de la vorera — els 
seus tècnics, encapçalats pel seu 
cap de servei, amb el seu projec-
te fet i acabat, licitat i ja a finals 
d’aquest mes, amb la constructo-
ra a punt per començar les obres.

Sabem que en la qüestió de 
projectes hi ha molt a dir i a dis-
cutir, i moltes coses a tenir en 
compte, abans no siguin aquests 
definitius, i que l’avantprojecte, 
que acaba esdevenint el projecte 
definitiu, es pot modificar si es-
cau. Per exemple, a partir d’al-
legacions, per l’alarma social que 
aquests puguin generar a la po-
blació, etc.

I és per tot això dit que un bon 
grup de persones del poble i gent 
que periòdicament ens visita, 
que supliquem que es revisi el 
projecte i demanem que no es ta-
lin els plataners, respectant-los. 
Tot i a pesar, sabem també que 
la política que porta actualment 
el departament de carreteres de 

mat, àrid i amb un ecosistema 
devastat. Tardarà dècades a re-
cuperar-se. Però també podem 
escoltar el bosc, que ja ens està 
indicant quines espècies són les 
del futur.

Podem fer actuacions que ens 
permetin prevenir els incendis i 
les plagues, retirant els arbres 
que no tenen futur i potenciant 
aquelles espècies que necessitin 
menys aigua i aguantin millor la 
calor. També s’han d’obrir espais 
al sotabosc per tal que la fauna 
en surti afavorida i els incendis 
no tinguin tant combustible per 
cremar. Si acompanyem la tran-
sició del bosc, el pastor podrà 
continuar alimentant les ovelles, 
el ciclista podrà sortir amb bici 
al diumenge i la casa rural podrà 
continuar rebent visitants.

El paisatge no és invariable i 
perpetu. El meu tiet caminava 
entre grans roures i alzines, jo 
he viscut l’època d’esplendor dels 
pins i, qui sap, si les següents ge-
neracions veuran camps d’olive-
res, boscs de palmeres o jardins 
amb cactus a les terres del Llu-
çanès.//

la Diputació va encaminada a 
anar eliminant, amb el decurs 
del temps, els plataners dels vo-
rals de les carreteres que gestio-
nen. I home! Es fan valdre, i els 
ve de meravella, amb el pretext 
de les esmentades obres, per fer-
los desaparèixer.

També coneixem el tracte que 
els han donat en altres pobla-
cions i paratges, en temes sem-
blants, al que ara ens toca viu-
re i acceptar a Perafita, on han 
trobat una solució respectuosa 
i no talen innecessàriament els 
arbres. Així doncs, perquè no ho 
feu aquí a Perafita! Diu una fra-
se: “Sabem mirar però no sabem 
veure”. Però a Perafita, afortu-
nadament, hi tenim persones de 
gran valor i que aquestes sabem 
mirar i sabem veure.

I per anar acabant, us diem 
Srs. de la Diputació, que si vol-
guéssiu, trobaríeu solució a tot 
allò manifestat, però a Perafita, 
ens heu tornat a donar per se-
gona vegada, un Chupa Chup. 
Sincerament, jo hauria preferit 
i sé que hagués estat millor, un 
Ferrero Rocher, o no.

Continuarà.//

CARTA

CARTA

CARTA

“Propera obertura de l’oficina dels Mossos d’Es-
quadra a Prats” així i en negreta l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès anunciava 
que “A partir del dimarts 7 de juny, Prats disposarà 
ja de la nova oficina dels Mossos d’Esquadra per fer 
denúncies i consultes als agents presencialment.” 
A les següents informacions aparegudes, l’anome-
nada “oficina” ja s’anava diluint amb explicacions 
menys grandiloqüents.

Que no et venguin gat per llebre. Aquest espai 
d’atenció ciutadana és una bona notícia; és una 
bona notícia perquè tindrem 5 hores al mes, algun/a 
agent de Mossos d’Esquadra per anar a tramitar 
una denúncia o fer una consulta presencialment, 
igual que el Cos de Mossos d’Esquadra fa a Sant 
Quirze de Besora o a altres poblacions del país. 
Però “la demanda històrica del Lluçanès” NO era 
aquesta. No és la notícia que volem ni esperem, ni 
per la que treballem des de fa tant de temps. O és 
que hi hem renunciat?

La demanda d’una oficina al Lluçanès va associ-
ada a tots els elements d’un servei que ha de te-
nir una comarca, per aquest motiu mateix tots els 
governs municipals de Prats que ho han treballat 
-Convergència i ERC- han obtingut la mateixa res-
posta: quan la comarca sigui oficial, en parlem. A 
imatge i semblança del camí recorregut pel Moia-
nès.

I Prats i el Lluçanès què necessiten? Primer, go-
verns que diguin la veritat, que facin feina per la 
seva gent i la millora dels serveis i no que venguin 
gat per llebre (o que expliquin bé a la ciutadania els 
avenços aconseguits, que perquè vinguin eleccions 
no tot s’hi val).

Volem un govern municipal implicat, que faci fei-
na, no grans titulars ni discursos.

Ens agrada el model policial de proximitat. La 
policia que camina, que volta, que cuida, que em-
patitza amb la gent. Que fa estratègies de preven-
ció. I volem que ho facin des d’una Comissaria de 
Mossos del Lluçanès, connectada amb la Catalunya 
Central, per atendre bé les necessitats i caracterís-
tiques del nostre territori.

No deixarem de treballar per això, i per expli-
car-ho bé a la ciutadania.//
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L’Aleví Grana del Futbol Club Pradenc es 
proclama campió de lliga batent rècords 

L’equip dirigit per David 
Berengueras i Jan Vilà ha 
aconseguit una fita gairebé 
impensable en aquestes cate-
gories formatives; guanyar tots 
els partits de la temporada. Els 
jugadors blaugranes han su-
mat 78 punts de 78 possibles, 
acumulant 239 gols a favor i 
només 30 en contra. El conjunt 
pradenc, que ha comptat amb 
Jordi Ruaix com a delegat, el 
formen 10 jugadors: Nil Cruse-
llas, Cesc Comellas, Pol Ruaix, 
Aniol Sau, Gil Schüler, Bernat 
Cirera, Jordi Perez, David Cres-
piera, Pau Vilà i Biel Plata. Tots 
ells, doncs, acaben l’etapa de 
futbol 7 de forma immillorable 
abans de fer el salt al futbol 11.  
Des del club valoren molt 
positivament la progressió 
d’aquest conjunt de jugadors. 
Un grup que ha aixecat el tí-

PRATS DE LLUÇANÈS 
Per_ Xavier Vilella Antonell

tol dues vegades en els darrers 
3 anys, ja que la temporada 
2019-2020 ja es van imposar 
en la categoria de Benjamí.  
De cara al curs 2022-2023 el 

Club està d’enhorabona, ja que 
per primera vegada a la història 
el Pradenc disposarà d’un Ben-
jamí i un Aleví a 2a divisió (an-
tiga primera divisió).//

L’equip dirigit per David Berengueras i Jan Vilà ha aconseguit 
una fita gairebé impensable en aquestes categories formatives

TORNEIG

Prats torna a organitzar 
el Torneig del Lluçanès 
– Memorial Carles Costa

El Municipal de Prats ha tornat a viu-
re un d’aquells caps de setmana que tant 
s’enyoraven des de l’entitat pradenca. 
L’11 i el 12 de juny han estat les dates escollides 
per donar un nou impuls al futbol base a través 
del Torneig del Lluçanès – Memorial Carles Cos-
ta, esdeveniment que enguany ha celebrat la seva 
quarta edició. El torneig, que engloba les categories 
Benjamí i Aleví, ha permès que en un cap de set-
mana passessin per terres pradenques 250 nens 
repartits entre 22 equips d’arreu de Catalunya.  
Dissabte va ser el torn dels benjamins, amb la participa-
ció de 10 equips i amb el C.E. Mataró com a guanyador. 
L’endemà, 12 equips de categoria Aleví van prendre part 
en un esdeveniment que es va emportar la U.E. Olot.  
La Junta del F.C. Pradenc es mostra molt satisfeta 
amb el resultat, ja que es consolida un torneig cabdal 
per l’entitat. Un esdeveniment que no para de créi-
xer en nombre d’equips i que és possible gràcies a una 
gran organització i a l’essencial ajuda de mares i pa-
res del club.// XVA

ESPORTS

Els jugadors de l’Aleví Grana alçant la copa.//F: FCPRADENC
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PLENA, amb Marc i Laia i Iglú, a partir de 
les 8 del vespre a Sant Sebastià.

PRATS DE LLUÇANÈS_ L’EMAL CELEBRA 5 
ANYS. Concerts i actuacions. A partir de 
2/4 de 12 del migdia fins a les 7 de la tarda 
als jardins de Cal Bach.

SOBREMUNT_ TROBADA PARTICIPATIVA 
del Sorreigs. A les 7 de la tarda al Molí.

 DIUMENGE 19 DE JUNY 

ALPENS_ ACTUACIÓ GRUP DE TEATRE DE 
L’EMAL, a les 5 de la tarda al Casino.

PRATS DE LLUÇANÈS_ RUTES CULTURALS 
pel poble pels alumnes de l’escola Lluça-
nès. A les 9 del matí des de l’Escola.

SANTA EULÀLIA_ CAMPIONAT DE BITLLES 
catalanes, a les 6 de la tarda.

 DIMARTS 21 DE JUNY 

OLOST_ PRESENTACIÓ DE LA FARIGOLA, 
amb el Grup d’Estudi de plantes de l’en-
torn. A les 6 de la tarda a la biblioteca.

SANT FELIU SASSERRA_ PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE “LA CASA SOTA DE SORRA” amb la 
presència de Joaquim Carbó, l’autor. A les 
6 de la tarda a la biblioteca St Pere.

 DIJOUS 23 DE JUNY 

SANT AGUSTÍ_ REPARTIMENT DE LA FLA-
MA DEL CANIGÓ al Lluçanès, a 2/4 de 4 de 
la tarda a l’Hostal del Vilar.

SANT BARTOMEU DEL GRAU FOGUERA DE 
ST. JOAN. A les 10 de la nit a la plaça Nova.

PRATS DE LLUÇANÈS_ SORTIDA AMB BICI 
cal al coll d’Ares per recollir la Flama del 
Canigó, a 2/4 de 7 del matí davant de Cal 
Bach. ARRIBADA DE LA FLAMA del Canigó 

LA VINYETA, per Gemma Gallorte Arregui

AGENDA

 JUNY 

SANT FELIU SASSERRA_ EXPOSICIÓ Apa-
rador de les maravelles de Clijcat. A la 
Biblioteca Sant Pere Almató

OLOST_ EXPOSICIÓ a l’Espai Guaita, 
“Dones empoderades” de Jordina Loren-
zo. Exposició de Margarita Jeanneret 
“Recerques”, de dilluns a dijous a l’Espai 
Rocaguinarda. TORNEIG DE PÀDEL del 5è 
aniversari. Del 27 de juny al 10 de juliol.

 DIVENDRES 17 DE JUNY 

ALPENS_ FESTIVALET INTERNACIONAL DE 
L’HUMOR PIXA’T DE RIURE. Actuació Tor-
tell Poltrona, a les 8 del vespre al Casino.

OLOST_ SORTIDA AL BOSC amb el Grup 
d’Estudi de plantes de l’entorn. A les 6 de 
la tarda a la biblioteca.

PRATS DE LLUÇANÈS_ CONCERT DE LA CO-
RAL de Prats de Lluçanès, a les 6 de la 
tarda a l’Espai Social.

SANT FELIU SASSERRA_ CONCERT de 
Candelita, a les 11 de la nit, a les piscines.

LLUÇÀ_ CONCERT amb Mar Pujol. Des-
prés de sopar a La Primitiva.

 DISSABTE 18 DE JUNY 

ALPENS_ FESTIVALET INTERNACIONAL 
DE L’HUMOR PIXA’T DE RIURE. Pere Hosta 
“Open door”, a les 11 pels carrers d’Alpens. 
Abraham Arzate “Auch!!!”, a 2/4 d’1 del 
migdia a La Torre. Cia Anna Confetti “A 
la fresca”, a les 6 de la tarda pels carrers 
d’Alpens. Maite Guevara “¡Qué buen día!”, 
a 2/4 de 8 del vespre a La Torre. Cabaret 
Gamberru, Teatro sobre Ruedas i DJ Bo-
ris, a partir a les 9 del vespre a La Torre.

ORISTÀ_ 5È CONCERT SOTA LA LLUNA 

i bicibús, A ¼ de 8 del vespre de la ctra. de 
Sabadell fins a la plaça Nova. ENCESA DEL 
PETARDÀS INFANTIL, a 2/4 de 8 del vespre 
al balcó de l’ajuntament Vell. CERCAVILA 
INFANTIL, tot seguit. BALL DE REVETLLA 
amb l’orquestra Crystal i nit de versions 
amb 80 principales, a les 11 de la nit als 
jardins de la Farmàcia Vella.

SANT FELIU SASSERRA_ REBUDA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ.

SANT BOI DE LLUÇANÈS_ REVETLLA DE ST. 
JOAN, a les 9 de la nit a la plaça Nova.

OLOST_ REBUDA DE LA FLAMA del Canigó, 
a 2/4 de 5 de la tarda. BOTIFARRADA, coca, 
cava, CASTELL DE FOCS I ENCESA DE LA 
GRAN FOGUERA, a partir de les 9 del ves-
pre al passeig Montserrat.

PERAFITA_ RECOLLIDA DE LA FLAMA del 
Canigó, a les 4 de la tarda. REVETLLA DE 
SANT JOAN, a partir de les 8 del vespre.

 DIVENDRES 24 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ 44È CROS DE SANT 
JOAN, a les 10 del matí al Passeig Lluça-
nès. CONCERT DE TARDA a càrrec de l’or-
questra La Selvetana, a les 7 de la tarda 
als jardins de la Farmàcia Vella. ENCESA 
DEL PETARDÀS, concentració de traginers, 
marxa de torxes, xaranga i BALLADA DEL 
CONTRAPÀS, a partir de les 10 del vespre 
al balcó de l’Ajuntament Vell.

 DISSABTE 25 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ CONCENTRACIÓ de 
traginers, cavalls, músics i poble, a 2/4 d’1 
del migdia a Cal Tià. INICI DE LA PASSA-
DA I BALLADA DEL CONTRAPÀS a continua-
ció. CURSA DELS ELOIS, a les 6 de la tarda 
al camí de St. Sebastià. SARDANES, a 2/4 
de 8 del vespre al Passeig. CONCERT amb 
Koers i Tribut a Obrint Pas, a 2/4 d’1 de la 

nit, als jardins de la Farmàcia Vella.

ALPENS_ CONCERT DE CANT a càrrec de 
l’alumnat del Taller de cant. EMAL, a la 1 
del migdia al Casino.

 DIUMENGE 26 DE JUNY 

PRATS DE LLUÇANÈS_ ESPECTACLE FAMI-
LIAR “Vols Jugar” de la Dona del Sac, a les 
11 del matí als jardins de la Farmàcia Ve-
lla. CIRC “Potser no hi ha final”, a les 7 de 
la tarda als jardins de la Farmàcia Vella.

ALPENS_ APLEC DE SANT PERE DE SERRA-
LLONGA, a partir de les 10 del matí.

PERAFITA_ CAMINADA POPULAR, a les 8 
a la plaça Sant Antoni. PRESENTACIÓ DE 
LA REVISTA DE CULTURA POPULAR CARA-
MELLA “La col·lecció Ramona Vila (Cal 
Xelí) de Perafita al museu d’Història de 
Catalunya”, a 2/4 d’1 del migdia a la sala 
polivalent del Centre de Cultura.

 DILLUNS 27 DE JUNY 

OLOST_ MURAL PARTICIPATIU LGTBI+, a 
les 6 de la tarda a l’aparcament de darre-
re els Pinsos.

 DIMARTS 28 DE JUNY 

PERAFITA_ REVETLLA DE SANT PERE, a les 
8 del vespre a la plaça Sant Antoni.
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1_ASSESSORAMENT: gestories, advocats, 
assegurances. 
2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIES: 
agropecuària, jardineria, veterinaris, etòlegs, 
treballs forestals, fustes·mobles, energies.
3_INFORMÀTICA
4_MECÀNICS

5_OBRES: constructors, paletes, pintors, 
excavacions, grues i graves. 
6_INSTAL·LACIONS
7_ESCURA·XEMENEIES
8_SALUT: tractaments, dentistes, dietètica, 
farmàcies i òptica. 
9_RESTAURANTS · HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ: carnisseries, superme-
cats, menjar per emportar, peixeteries, forns 
de pa i formatgeries.
11_BELLESA: estètica, perruqueria.
12_ALTRES SERVEIS I COMERÇOS: auto-es-
cola, funerària, quiosc, taxi, tintoreria, neteja 
i fotografia. 

2_AGRARI·ANIMALS·BOSC·ENERGIA

E. RENOVABLE

COMBUSTIBLE

JARDINERIAAGROPECUÀRIA

TREBALLS FORESTALS

FUSTES · MOBLES

ETÒLEG

VETERINARI

1_ASSESSORAMENT
GESTORIA · ADVOCATS

ASSEGURANCES

3_INFORMÀTICA



4_MECÀNICS

8_SALUT  

FARMÀCIA
ÒPTICA

DENTISTESTRACTAMENTS DIETÈTICA

620 90 31 80 
C. Major, 60, bis 
08513 PRATS DE LLUÇANÈS

Per a particulars i/o 
empreses

5_OBRES
GRUES, EXCAVACIÓ I GRAVESCONSTRUCTORS I PINTORS

6_INSTAL·LACIONS 7_ESCURA-XEMENEIES



De divendres a dilluns de 8 a 17h
Sopars i altres dies sota reserva

650 35 62 99
Sobremunt

9_RESTAURANTS·BARS·HOSTALS

10_ALIMENTACIÓ

PERAFITASOBREMUNT

ALPENS

SANTA CREU

LA TORRE LLUÇÀ OLOST LA QUAR

STA EULÀLIA

CELEBRACIONS

CARNISSERIES SUPERMERCATS

FORMATGES

FORNS DE PA

MESTRE
ARTESÀ ALIMENTARI

CANSALADER - XARCUTER

MENJAR PER EMPORTAR

PRATS DE LLUÇANÈS

SANT BOI

SANT AGUSTÍ

SANT BARTOMEU



12_ALTRES SERVEIS
AUTO ESCOLA FUNERÀRIA TINTORERIA

11_BELLESA
PERRUQUERIA ESTÈTICA

NETEJAFOTOGRAFIA RESIDÈNCIA

NOU AL DIRECTORI!

EL TROBARÀS A LA 
SECCIÓ 9, A BARS, 

RESTAURANTS I 
HOSTELERIA 

De 9 a 20:30h De 20:30 a 9h

17 dv OLOST VILAPLANA

18 ds F. ATLANTIDA - VIC ATLÀNTIDA

19 dg F. AUSA - VIC AUSA

20 dl PRATS TERRICABRAS

21 dt OLOST FARGAS

22 dc PRATS ARUMI

23 dj ST. BARTOMEU URGELL

24 dv F. EURAS - VIC EURAS

25 ds F. ALIBERCH - VIC ALIBERCH

26 dg F. BARNOLAS - VIC BARNOLAS

27 dl ST. BARTOMEU AUSA

28 dt OLOST POU

29 dc PRATS PORTAL DE QUERALT

30 dj ST. BARTOMEU YLLA-CATALÀ

Els caps de setmana i fes-
tius, tant al matí com a la 
nit, faran les guardies les 
farmàcies de Vic.
Les farmàcies del Lluçanès 
continuen amb l’horari ha-
bitual d’obertura dels dis-
sabtes al matí. Diumenge al 
matí, la  Farmàcia Viver de 
Prats també obre.

FARMÀCIES DE GUÀRDIAENCANTS

ES VEN

 » MOBILIARI DE MENJADOR. Una taula i 4 
cadires, moble de 4 peces: vitrina, calai-
xos, moble per televisió i armari. Dos so-
fàs de 3 places i una butaca. Preu negoci-
able T.: 93 812 91 71 (R522/03)

 » CONGELADOR I NEVERA. Preu negocia-
ble. T.: 93 812 91 71 (R522/04)

 » MENJADOR complet (sofà, cadires, tau-
la) junt o per separat. T.: 696 12 28 59 
(R523/02)

 » LOCAL amb pati a Olost. També opció de 
lloguer. T.: 629 839 852 (R525/01)

 » ÀTIC al centre de Prats: 122m2, 4 ha-
bitacions, 2 banys,2 menjadors/salons, 
balcó, ascensor i parking,120.000 euros 
negociables. T.: 679 687 754 (Antònia) 
(R525/02)

 » EMBALADORA Jhon Deere 550. T.: 636 33 
36 30 (R526/03)

 » LLIT individual transformable en doble i 
moble nou. A bon preu. T.: 659 70 57 69 
(R527/06)

 » JOC D’ALFOMBRES d’habitació nou. A bon 
preu. T.: 659 70 57 69 (R527/07)

 » MAQUINES DE FOTOGRAFIAR. A bon 
preu. T.: 659 70 57 69 (R527/08)

 » MAQUINES D’ESCRIURE. A bon preu. T.: 
659 70 57 69 (R527/09)

 » ASPIRADORA. A bon preu. T.: 659 70 57 
69 (R527/10)

 » EQUIP DE SO. A bon preu. T.: 659 70 57 
69 (R527/09)

 » PNEUMÀTICS DE 4X4, de 205 - R16. T.: 
631 92 73 23 (R528/04)

 » VESTIT DE NÚVIA de roba de “raso“ 
adaptable a totes les mides. 300€ a con-
venir. Contacte: pacazobenitezmauri@
gmail.com (R528/06)

 » PIS a Prats de Lluçanès.Petit i econòmic, 
és per una sola persona. Nuri T.: 630 59 
39 71 (R524/01)

 » ULLERES graduades que s’han perdut, 
amb muntura negra, a la zona del carrer 
del mercat, 1 d’octubre i reforma. El di-
vendres Sant. 626320164 / 938560126 
(R524/02)

 » TERRES AMB PASTURES per la zona del 
Lluçanès. Lluis Bardolet. T.: 610461076 
(R526/01)

 » BICICLETA per a nen de 7 anys. T.: 680 
224 087 (R527/01)

 » ESTUDIANT per compartir pis a Barce-
lona, amb dos nois d’Olost, preferible a 
zona Eixample. T.: 676 767 136 / 684 
228 498 (R528/02)

 » PERSONA PER COMPARTIR COTXE que 
treballi a Olost  de dilluns a divendres de 
2 del migdia a 10 del vespre, des de Prats 
de Lluçanès. T.: 699 87 61 27. (R528/03)

ES BUSCA

Els Encants de LaRella!
Si vols vendre, llogar, compartir, busques 
alguna cosa o regales, escriu un correu 

amb l’assumpte “Encants” a:

larellallucanes@gmail.com
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EL TEMPS 

OFEREIXO FEINABUSCO FEINA

EL RACÓ DE LA FEINA

> SÓC TONEDOR d’ovelles. Si n’has d’esquilar 
alguna, truca’m. T.: 632 86 97 90 (R526/04)

> BUIDEM cases, locals,trasters... També fem 
tot tipus de treballs de pintura. Preus eco-
nòmics. T.: 653 33 61 33 -  629 17 30 21 
(R528/05)

> MECÀNIC amb experiència per a taller de 
reparació / manteniment de vehicles de la 
comarca d’Osona. Es valorarà coneixements 
d’electricitat i electrònica. Interessats envieu 
correu electrònic a: personalmotor22@gmail.
com. (R526/02)

> Bar taverna a Olost busca cambrer/a de di-
mecres a dissabte. Torn de tardes, bon ambi-
ent de treball, tracte familiar. T.: 639 08 59 19 
(R528/01)

> CUIDANT de granja a temps complet a 
Olost. T.: 608 13 03 22 (R527/05)

> VENEDOR/A per a fires i mercats ambu-
lants. Jornada completa amb contracte inde-
finit. Horari de matins de dimecres a diumen-
ge. Possibilitat de recorregut dins l’empresa. 
Imprescindible permís de conduir B. Enviar 
CV A embotits@boschicasals.cat. Per més in-
formació: T.: 639 90 64 66. (R527/04)

> VENEDOR/A per a fires i mercats ambulants 
en caps de setmanes i festius. Contracte in-
definit. Horari a convenir, depenent de la set-
mana, amb un cap de setmana lliure al mes. 
Imprescindible permís de conduir B. Enviar 
CV a embotits@boschicasals.cat. Per més in-
formació: T.: 639 90 64 66. (R527/03)

EL TEMPS QUE HA FET_ Del 1 al 14 de juny

Pels volts del solstici d’estiu, des de diferents punts del Lluçanès, el sol es pon entre l’enforcadura del 
Pedraforca. Aquesta imatge és del 12 de juny des de Sant Boi.//F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO

Cortina d’aigua a la plana de Vic, el dia 8 de juny, des de Sant Martí Xic.// 
F: JOSEP MARTÍNEZ CASTRO

OLOST PRATS SANT BOI ORISTÀ ALPENS
DIA Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2 Màx. Min. l/m2

1 31.1 10.2 0.0 30.8 11.7 0.0 29.8 13.8 0.0 32.5 10.2 0.0 28.6 14.4 0.0
2 30.3 10.7 0.0 29.3 12.1 0.0 29.4 15.2 0.0 30.7 10.8 0.0 28.3 16.2 0.0
3 32.9 13.0 0.0 32.3 14.7 0.0 31.2 16.2 0.0 34.4 15.7 0.0 30.7 16.1 0.0
4 32.8 12.2 0.0 32.4 13.8 0.0 30.4 16.1 0.0 34.2 14.0 0.0 30.8 15.3 0.0
5 30.1 10.1 0.0 29.2 11.8 0.0 27.7 13.8 0.0 31.6 12.0 0.0 27.8 15.3 0.0
6 29.7 11.4 0.0 28.7 12.4 0.0 27.6 13.8 0.0 30.2 11.4 0.0 26.9 13.4 0.0
7 29.3 12.5 0.0 20.1 16.5 0.0 27.6 15.4 0.0 29.8 11.0 0.0 27.6 14.8 0.0
8 28.3 14.5 24.0 26.1 15.9 24.4 23.5 16.0 29.0 29.0 15.0 32.0 22.7 15.5 7.8
9 28.0 12.1 0.0 26.9 12.0 0.2 26.1 12.2 0.2 28.6 12.4 0.0 25.9 12.1 0.2

10 32.1 10.8 0.2 31.4 12.8 0.0 30.4 12.2 0.0 31.4 11.7 0.0 30.4 10.9 0.0
11 34.1 12.7 0.0 33.5 14.1 0.0 31.7 16.8 0.0 34.7 13.6 0.0 31.8 16.8 0.0
12 35.2 14.3 0.0 34.8 15.7 0.0 32.3 18.3 0.0 36.5 15.0 0.0 32.2 17.2 0.0
13 33.6 13.6 0.0 33.2 15.7 0.2 32.3 17.9 0.0 34.6 15.3 Inp. 31.3 17.6 0.0
14 34.8 12.9 0.0 33.5 15.9 0.0 32.2 18.4 0.0 36.0 14.7 Inp. 32.2 16.8 6.4

TEMPERATURA MÀXIMA Cº

ORISTÀ_ 12 de juny 36.5

TEMPERATURA MÍNIMA Cº

OLOST i ORISTÀ_ 1 de juny 10.2

PLUJA ACUMULADA L.

OLOST 24.2

PRATS 24.8

SANT BOI 67.8

ORISTÀ 32.0

ALPENS 14.4




